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COMANDO DE 
SÉRIE

COMERCIAL

Este novo ar condicionado para caravanas, com um design 
inovador e compacto, foi concebido para o acompanhar onde 
quer que vá, mantendo um elevado conforto interior. Também 
pode ser utilizado em qualquer aplicação em que a perfuração 
do teto permita a climatização do espaço desejado. Por exemplo, 
mobile home, caravana, bungalow, mas também cabina de grua, 
de portagem, etc.

GOCOOL
O AR DE TETO QUE O ACOMPANHA  
NAS AVENTURAS  

NOVO
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Controlo por WiFi

Compacto
• Apenas 28,3 cm de espessura no módulo 

exterior para obter o máximo rendimento 
aerodinâmico e 4,9 cm de espessura no 
módulo interior para um aspeto harmonioso.

Robusto
• Tecnologia AES para garantir uma 

proteção excelente contra as condições 
meteorológicas adversas (chuva intensa, 
radiação ultravioleta, humidade) y garantir 
uma boa estabilidade.

Adaptado
• As grelhas foram concebidas com funções 

antigalhos para impedir que os galhos 
entrem nas entradas de ar laterais e 
danifiquem o sistema interno.

Discreto
• A unidade interior inclui uma luz LED para 

dar uma sensação de mais luz na divisão.

Económico
• A unidade consome menos de 1 W em 

modo StandBy para poupar até 50% de 
eletricidade, comparativamente aos 2 W dos 
sistemas tradicionais.

Seguro
• Proteção contra transbordamentos do 

depósito, geada, sobrecorrentes, erros do 
sensor de temperatura e fuga de refrigerante.

Montagem simples
• Fornecido com um padrão de recorte.
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Faça o download do aplicativo 
Gree+ digitalizando este código QR

MODELO GOCOOL 85 GOCOOL 120

Código 3NGR7015 3NGR7020

Referência de fabricante GRH085DB-K6NA1A GRH120DB-K6NA1A

Referência de fabricante UI GRH085DB-K6NA1A/I GRH120DB-K6NA1A/I

Referência de fabricante UE GRH085DB-K6NA1A/O GRH120DB-K6NA1A/O

Potência
Frío (W) 2600 3600

Calor (W) 2400 3400

Eficiência energética
EER 2.24 2.83

COP 2.4 2.91

Classe energética Frío / Calor A / A+ A / A+

Consumo elétrico
Frío (W) 1160 1270

Calor (W) 1000 1170

Alimentação (V / f / Hz) 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50

Amplitude térmica de funcionamento

Frío (°C) +16 ~ +30 +16 ~ +30

Frío (°C) +18 ~ +46 +18 ~ +46

Calor (°C) -5 ~ +24 -5 ~ +24

Cabo de alimentação (n° × s) 2 × 2.5 + T 2 × 2.5 + T

UNIDADE INTERNA

Fluxo de ar (m³/h) 200 ~ 330 350~220

Largura unidade / altura / profundidade (mm) 610 / 49 / 485 610 / 49 / 485

Largura embalagem / altura / profundidade (mm) 678 / 112 / 550 678 / 112 / 550

Peso líquido / bruto (kg) 2.7 / 4 2.7 / 4

Desumidificação (L/h) 1 1

UNIDADE EXTERNA

Compressor Rotativo Inverter Gree Rotativo Inverter Gree

Fluxo de ar (m³/h) 600 600

Pressão sonora (dB(A)) 53 54

Refrigerante R32 R32

Carregamento de refrigerante (kg) 0.47 0.47

Largura unidade / altura / profundidade (mm) 1077 / 283 / 720 1077 / 283 / 720

Largura embalagem / altura / profundidade (mm) 1149 / 435 / 786 1149 / 435 / 786

Peso líquido / bruto (kg) 35 / 44 35 / 44
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